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^  x  ANARKISTMARSCH. 

Mel. :    Socialisternas  marsch. 

Vi  veta  var  vag  och  vi  veta  vart  mal, 

dar  marschen  av  oss  skall  ga  fram. 

Mot  hinder  vi  resa  var  vilja  av  stal, 

ty  rYgga  tillbaka  ar  skam, 

och  aldrig  vi  trottna,  fast  vagen  ar  svar, 

som  leder  till  frihet  och  var. 

Kamrater,  vi  samlas  och  lankas  ihop 

av  tron,  att  vi  segra  en  gang. 

Pa  frihet  vi  hoja  vart  skaliande  rop,  — 

om   frihet  skall  sjunga  var  sang. 

Vi  ga  som   i  fjattrar.    Snart  resa  vi  oss 

4^och  fjattrarna   spranga  vi  loss. 

Vi  foddes  till  varlden  och  varlden  oss  bjod 

att  trala  for  andra,  men  vi 

ha  trottnat  att  leva   i    svalt  och   i  nod. 

Vi  kunna  ej  slavar  forbli! 

Vi  blygas  att  veta  som  manniskor^  hur 

vi  samre  behandlas  an  djur. 

De  hander,  som  valkats    i  moda  och  id, 

ej  rackas  att  tigga  om  Ion, 

men  —  galler  det!  —  kunna  de  knytas  till  strid, 

och  striden  blir  harlig  och  skon! 

Ty  ratt  ar  att  slass,  nar  som  penningemakt 

var  ratt  har  med  bojor  belagt. 



Vi  vilja    i    stallet  for  morker  ha  ljus. 

Vi  veta,  att  livet  ar  rikt. 

Vi  ga  dock   i   armod.  —  Kamrater   i  blus, 

hur  kunna  vi  tala  val  slikt? 

Ack,  soner  och  dottrar  av  traldom,  —  var  jord 

oss  bjuder  sitt  dukade  bord! 

Var  lara  ar  inte  en  bla  fantasi 

av  tomma  och  frasgranna  ord. 

En  drom  ar  den  dock,  som  skall  verklighet  bli 

med  frihet  och  ratt  pa  var  jord. 

Den  drommen  ger  styrka  och  marg  at  vart  hopp,f 

-  att  snart  ska4  vi  resa  oss  opp. 

Var  man,  som  far  slava  i  armod  och  brist; 

var  kvinna,  som  harjas   i  nod!  — 

stig   in  i   var  har  som  en  sann  anarkist 

och  kampa  for  frihet  och  brod! 

Ty  inget  man  vinner,  om  inget  man  vill 

och  reser  sig  upp  att  sla  till. 

Vi  fattiga  aro,  men  rika  pa  hopp: 

var  seger  ar  given  till  slut, 

sa  sant  som  ur  spadaste,  varfrusna  knopp 

den  fagraste  blomma  slar  ut. 

Det  ar  anarkismens,  var  karleks,  ide 

att  frihet  at  manskorna  gel 
* 

Vict  o  r    A  r  e  n  d  o  r  f  f.  ̂  

M 

UNGDOMSMARSCH. 

Mel.:    Finska  rytteriets  marsch. 

Vart  fadernesland  ar  den  vidstrackta  jord 

ej  granser  den  har  uti  syd  eller  nord, 

den  stracker  sig  kring  alia  landernas  rund: 

vart  folk  ar  de  enade  folkens  forbimd. 

Vi  sleto  hart  i  herrars  tjanst  mang  hundrade  ar. 

vi  lystrade  till  prastens  ord  som  lydiga  far, 

vi  mordade  broder  som  kungen  befallt, 
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och  fordom  som  nu  man  bestal  oss  pa  allt. 

Men  nu  storma  vi  fram   i   orakneligt  tal, 

hor  var  sang,  hur  den  ekar  kring  skog  och  kring  dal: 

:/:    Fram  till  storms,  fram  till  storms,  mot  allt  gammalt och  dumt, 

lys  upp  dar  det  forut  var  morker  och  skumt.  :/: 

Men  komma  vi  alia  vi  fattiga  sma, 

kan  rovarnas  makt  icke  mera  besta, 

vi  racka  varandra  en  broderlig  hand, 

arbetare  alia   i   stad  och  pa  land. 

Vi  jubla  ut  var  segersang  med  frimodigt  hopp, 

vi  veta  att  intet  mer  kan  hejda  vart  lopp, 

vi  fylka  oss  tatt  under  stridsfanan  rod, 

det  galler  en  kamp  uppa  liv   eller  dod. 

Ja,  sa  storma  vi  fram    i  orakneligt  tal, 

hor  var  sang,  hur  den  ekar  kring  skog  och  kring  dal: 

:/:    Fram  till  storms,  fram  till  storms,  mot  allt  gammalt och  dumt, 

lys  upp  dar  det  forut  var  morker  och  skumt.  :/: 

Nemo. 

PRASTEN   OCH  SLAVEN. 

Mel. :    Till  det  harliga  landet. 

Vara  praster  sta  upp  titt  och  tatt, 

lar  oss  skilia  pa  synd  och  pa ~  ratt. 

Men  begar  du  ett  torrt  stycke  brod 

de  dig  svara  med  trossaker  glod: 

Du  far  mat,   o  kamrat, 

uti   himmelens   ljuvliga  stat. 

Svalt  fornojd:    I  guds  hojd 

far  du  mat  uppa  gyllene  fat. 

Sedan  svaltningsarmen  far  du  se 

och  de  sjunga,  de  klappa,  de  be 

tills  de  fatt  allt  ditt  mynt   i  sin  hav, 

da   sa   far   du  som  mat  for  ditt  skrov: 

Refr. 
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Ja,  sen  pingstvannerna  du  ock  ser, 

och  de  skrika  och  vasnas  och  ber, 

giv  ditt  mynt  allt  till  Jesu  behag, 

han  vill  stilla  din  hunger   i  dag. 

Refr. 

Om  du  kampar  for  barn  och  for  viv, 

gor  det  basta  utav  detta  liv. 

Du  en  syndare  ar  och  man  spar 

nar  du  dor,  du  till  helvete  gar. 

Refr. 

Arbetsman  sluten  er  nu  till  oss! 

Hand   i  hand  vi  for  frihet  vill  slassl 

Nar  sen  varlden  vi  ha,  mat  och  sang, 

utsugarn'    far  denna  refrang: 

Snart,  ja  snart,  .far  du  mat 

nar  du  blir  bra  till  kock,  ej  till  gnat, 

Hugg  dig  ved,  var  ej  lat. 

Du  far  mat  uti  himmelens  stat. 

Joe  Hill. 

DEN  VITA  SLAVINNAN. 

Mel:    Mot  mig  i  drommens  rike. 

An  minnes  jag  val  hennes  drag: 

Skar   lyste   hyn   under  hatten. 

Trasig  hon  gick,  en  svaltlon  hon  fick 

och  sov  i  en  park  under  natten. 

En  gammal  haxa  smog  sig  da 

ur  morkret  fram  och  talte  sa: 

Natten  ar  kali  min  kara 

folj  mig!    Ack  var  ej  radd! 

Jag  bjuder  guld  och  a
ra 

och  vila  pa  sidenbadd. 

Parlsmyckad  far  du  aka  och  skota  din  lyxbils  ratt, 

appladernas  sus    i   rampens  ljus 

och  lycka  bad  dag  och  natt . . . 
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Fern  ar  forgatt  —  tiden  har  brattl 

Flickan  ar  icke  densamma, 

gladjen  ar  slut,  sjukdom  slackt  ut 
kindernas  rodnande  flamma. 

Narhelst  hon  stannar,  trott  att  ga, 

hor  hon  en  rost  som  viskar  sa: 

Refr. 

Sa  vai'je  dag  svaltlonens  slag 
drabbar  de  tralande  unga. 

Men  den  som  bar,  ansvaret  ar 

utsugarn  av  dem  i  klunga. 

Arbetets  kvinnor  utan  hem 

en  avgrundsstamma  frestar  dem: 

Refr. 

Joe  Hill 

SOLDATSANG. 

Mel.:    Den  tappra  landssoldaten. 

Det  brinner  over  jord, 

i  soder  och   i  nord 

star  skriet  hogt  mot  himmelen  av  fasor  och  av  mord 

Till  barn  och  hjartevan 

vem  vander  val  igen 

fran  mark  och  flod  som  dricker  blod  av  millioner  man 

Men  mitt  ur  valdets  hopar 

da  stiger  dar  ett  ljud  — 

vem  ar  det  val  som  ropar 

den  nya  dagens  bud? 

Kamrater,  horde  ni 

var  losen:  m — i. 

Framat,  framat,  framat! 

Forst  binder  man  i  band 

var  tanke  och  var  hand 

och  driver  oss  att  morda  sen  »for  kung  och  fosterland» 

att  offra  liv  och  lem  — 
»for  frihet  och  for  hem»? 
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Ahnej,  for  guld  at  jobbarna  och  for  att  goda  dem! 

for  rantor  och  kuponger 

man  hetsar  oss  till  mord 

och  rusar  oss  med  Sanger 

om  hem  och  fosterjord. 

Kamrater,  vad  ska  bli 

vart  svar?   Jo,  m — i! 

Framat,  framat,  framat! 

Se,  morgonen  ar  nar 

for  frihetsfrontens  har, 

det  jaser  i  armeerna  bland  mannen  med  gevar. 

Och  snabb  fran  stat  till  stat 

gar  var  revel  j:  kamrat, 

vand  vapnen  opp  mot  dararna,  som  sadde  dod  och  hat! 

Det  ar  ju  samma  darar 

som  tande  krigets  brand, 

det  ar  ju  samma  tarar 

och  blod   i  alia  land. 

Kamrater,  kom  stam  i 

runt  jorden:  m — i! 

Framat,  framat,  framat!  * 

Ja,  nu  ar  timman  full. 

Ur  skyttegravens  mull 

stig  opp,  soldat,  fran  alia  land,  och  sla  din  herre  kull. 

Slit  borgfredskammens  band 

och  rack  din  starka  hand 

for  hemmens  skull  at  broderna  av  Folkets  fosterland. 

Mot  Mammons  potentater 

framat    i    sluten  kamp, 

ni  frihetens  soldater 

i  tusenfota  tramp! 

Vi  kampa  varlden  fri 

i  enat  m — i! 

Framat,  framat,  framat! 

Ture  Nerman. 

INTERN  ATIONALEN. 

Upp  tralar  uti  alia  stater som  hungern  bojor  lagt  uppa! 

Det  danar  uti  rattens  krater, 

snart  skall  utbrottets  timma  sla. 

Storta  skall  det  gamla  snart   i  gruset, 

slav,   stig  upp   for  att  sla  dig  fri! 

Fran  morkret  stiga  vi  mot  ljuset, 

fran  intet  allt  vi  vilja  bli. 

Upp  till  kamp  emot  kvalen! Sista  striden  det  ar, 

ty  lnternationalen 

at  alia  lycka  bar. 

I    hojden    raddarn    vi    ej  halsa, 

ej    gudar,    furstar    sta  oss  
bi. 

Nej,  sjalva  vilja   vi  oss  frals
a 

och   samfalld   skall   var   raddning  bli. 

For  att  krava  ut  det  stulna,  broder, 

och   for    att    slita    andens  band, 

*vi  smida  medan  jarnet  gloder 

med   senig   arm   och   kraftig  hand! 

Refr. 

I  sin  forgudning  avskyvarda, 

mann'  guldets   kungar   nans  in  haft 

ett  annat  mal  an  att  bli  narda 

av    proletarens  arbetskraft? 

Vad  han  skapat   under  nod  och  vaka, 

utav    tjuvarna    ranat  ar; 

nar  folket   kraver  det  tillbaka, 

sin  egen  ratt  han  blott  begar. 

Refr. 

Bad'    stat  o  ch    lagar   oss  fortrycka, 

vi   under   skatter   digna  ner; 

den   rike   inga   plikter  trycka, 

den  arme  ingen  ratt  man  ger. 

Lange  nog  som  myndlingar  vi  bojt  < 

jamlikheten   skall  nu  bli  lag. 
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Med   plikterna   vi   hittills    nojt  oss, 

nu  taga  vi  var  ratt   en  dag. 

Refr. 

Arbetare   i   stad,   pa  landet, 

en    gang    skall    jorden    bliva  var! 

Nar    fast    vi    knyta  brodersbandet 

da  lattingen  ej   rada  far. 

Manga   rovdjur  pa   vart   blod   sig  matta, 

men   nar   vi  nu   till   vart  forsvar, 

en   dag   en   grans   for   dessa  satta, 

skall    solen    strala    lika  klar. 

Refr. 

Regeringarna  oss  fortrycka 

sla   ned    tyrannerna    giv  fred! 

Med   varnpliktsstrejk   vi    skola  rycka, 

just  deras  basta  vapen  ned  I 

Komma  mot  oss   sen  de  kannibaler 

sta  vi  alia  sasom  en, 

och   deras   morska  generaler 

*fran  stat  och  makt  skall  plockas  rem 

Upp    sla    ned    allt    det  gamla 

talamodet   ar   slut ! 

For   frihet   vi   oss  samla 

forgora    valdets  krut. 

UNGDOMSMARSCH. 

Mel. :  Engelbrektsmarchen.. 

Fram  i   arbetets  har  och  fram  i   ungdo-mens  led 

under   roda   standar  om  ditt  hjarta  dar  ar  med: 

vill  du  kanna  dig  ung  och  vill  du  kampa  dig  friy 

se  har  ar  frihetens  skara,  och  de  unga  aro  vL 

Dar  i  sang  vi  ga  fram,  och  dar  vi  storma  fram  i  strid, 

for   den    arliges    id  skall  gry  en  ljusare  tid: 

Vi  ga  fram  som  en  var,  da  alia  bojor  brista  loss, 

vi  ha  sol,  vi  ha  sang,  vi  ha  segertro  med  oss. 
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Vi  ga  fram,  fram,  i  kamp  for  alias  frihet  och  ratt,  , 

och  vad  tungt  ar  for  en,  blir  for  mangas  skuldra  latt, 

ty  star  orattens  borg  an  som  ett  berg  pa  sin  grund, 

vi  siitta  havstangen  till  och  bryta  ned  den  i  forbund. 

Den  skall  ned,  ned  i   grus  och  over  fogdeborgar  gra 

skola  plogarna  ga  och  skola  stugorna  sta: 

den  skall  ned,  ned  i   kamp,  och  nar  vi  redeliga  strut 

da  ar  friheten  var,  da  ar  Sveavaldet  fritt. 

Vi  ga  fram  for  vart  folk  och  for  vart  fadernesland 

till  att  losa  dess  garn  och  fortryckets  tunga  band, 

till  att  tanda  dess  ljus  att  de  ser  sanningen  klar, 

och  till  att  varna  dess  liv  mot  bade  fogde  och  bdrbar. 

Denna  jord  den  ar  var,  dar  andra  breda  sig  fornojt, 

denna  jord  som  vi  rojt,  som  vi  byggt  och  som  vi  plojt: 

Fram  till  strid  for  var  ratt,  sa  sant  vi  kallas  frie  man, 

ha  de  rovat  vart  land,  vi  erovra  det  igen. 

K.  G.  O  s  s  i  a  n  n  i  Is  s  o  n. 

VARFOR   SKOLA  MANSKOR  STRIDA? 

Mel.    Sommarsol  till  sista  stund. 

Varfor  skola  manskor  strida, 

varfor  skall  det  flyta  blod, 

varfor  skola  manga  lida, 

blott  for  nagras  overmod? 

Freden  ar  och  skall  forbli 

varldens  hogsta  poesi. 

Alia  aro  vi  ju  lika, 

fodda  utav  samma  att, 

bade  fattiga  och  rika 

ha  vi  samma  manskoratt. 

Varfor  skall  den  starke  da 

fegt  den  svage  nedersla? 
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Varfor  slita  man  fran  maka, 

varfor  taga  moderns  stod, 

varfor  skall  de  sma  forsaka 

blott  for  kriget  dagligt  brod? 

Laggen  alia  vapnen  ned, 

lat  oss  sluta  evig  fred. 

ARBETETS  SONFR. 

Arbetets  soner,  sluten  er  alia 

till  vara  broder  i  syd  och  i  nord! 

Horen  i   ej,  huru  maktigt  de  ska]  la, 

ut  over  varlden  befrielsens  ord? 

Ur  den  fornedrande 

traldomens  grift 

upp  till  en  hedrande 

adel  bedrift! 

Okel  med  paskriften:  »bed  och  forsaka», 

lange  oss  nedtryckt  i  morker  och  nod; 

:/:    Manniskovardet  vi  fordra  tillbaka; 

kampa  for  rattvisa,  frihet  och  brod.  :/: 

Ieke  naturen  hardhant  har  dragit 

granser,  som  skilja  fattig  och  rik; 

hjartlost  har  makten  under  sig  slagit 

alia  dess  havor  rovdjuret  lik. 

Mot  den  forodande 

guldkalvens  stod 

kampen  med  glodande 

kanslor  och  mod 

Kackt  mot  fortrycket  ett  varn  vi  oss  dana. 

Stridsropet  genom  nationerna  gar: 

,:/:    StuJten  Er  under  var  enighets  fana, 

fallen  ej  modet  och  segern  ar  var!  :/: 

H.  M— r. 
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VAR  MEDBORGARSANG. 

Mel.  som  Heidenstams  Medborgarsang. 

Vi  fodas  nakna  pa  jorden  ned, 

da.  aro  vi  alia  lika, 

Men  sedan  vi  delas  i   tvenne  led, 

som  fattiga  kallas  och  rika. 

Den  fattige  fostras  i  barndomens  ar 

med  logner  om  gudar  och  andar, 

den  rike  i   kramareskolan  gar 

att  lara  sig  leva  pa  andra. 

Den  fattige  tvingas  med  knekttrojan  pa 

att  lara  sig  manniskor  slakta, 

det  gods  som  man  stulit  fran  oss  skall  vi  ga 

att  som  tjuvarnas  tjanare  vakta. 

Vad  har  du  val  syndat  du  armodets  son, 

att  man  dig  sa  oppet  forhanar, 

ty  forst  blir  du  utsatt  for  stold  och  for  ran 

sen  dig  man  till  vaktare  lanar. 

Man'ofta  hort  sagas  att  rattvisans  dag 

skall  randas  for  manniskor  alia, 

men  annu  som  tralar  for  knutpiskans  slag 

vi  ga  nar  de  hoga  befalla. 

Om   vi  ar  for  svaga  att  slita  de  band, 

de  bojor,  man  kring  oss  har  slagit, 

sa  skall  vi  dock  saga  var  tanke  ibland. 

om  dem  som  har  allt  fran  oss  tagit. 

Vi  vilja  ej  langre  som  pelare  sta 

for  ruttnande  konungatroner, 

och  ej  som  valboskap  vilja  vi  ga 

for  jobbande  riksdagsfraktioner. 

Vi  trottnat  pa.  skojet  i   riksdagens  hus 

dar  morkmannens  penningepavar 

med  vald  soka  slacka  sanningens  ljus, 

nar  dumheten  branns  av  dess  laga. 
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Kamrater,  vi  maste  sjalva  ga  fram 

och  storia  fortryckarebandet, 

och  hoja  oss  upp  ifran  traldomens  skam, 

och  sedan  vi  rengora  landet. 

Vi  rensa  den  luft  som  de  svarta  gjort  kvav, 

vi  storta  tyranner  och  troner. 

At  allt  som  har  tryckt  oss,  skall  gravas  en  grav,  . 

vid  ljudet  av  frihetens  toner. 

E.  Mattsson. 

JULSANG. 

Mel.    Rhenvinets  lov.  * 

Som  en  stjarna  plotsligt  sprungen 

fram  pa  nattsvart  firmament, 

frihetstanken  i  mitt  hjarta 

har  sin   gyilne  soleld  tant. 

Val  ar  vagen  tung  att  vandra, 

•vinterkall  och  mork  att  ga, 

men  dar  uppe  lyser  stjarnan  — 
idealet  vi  skall  na. 

Val  ar  vagen  tung  att  vandra: 

det  ar  kamp  pa  liv  och  dod, 

det  ar  mod  att  bracka  bojor, 

som  oss  tvinga  ned  i  nod. 

Men  en  julens  natt  skall  komma 

med  en  sang  av  klockors  klang, 

da  kring  hela  varlden  brister 

makten,   som  oss  nerat  tvang. 

Frihetstanken,  karlekstanken, 

skall  en  gang  befria  oss 

och  med  kraft  av  losta  dammar' 
bryta  alia  hinder  loss. 

Da,  som  stjarnor  plotsligt  sprungna 

fram  med  stolta  gyllenbloss, 

skall  det  lysa  oss  pa  vagen, 

skall  det  flamma  inom  oss. 
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Ser  du,  hum  hon  fordunklas 

stjarnan  over  Bethlehem  . . . 

De,  som  boja  kna  for  henne, 

lat  oss   ropa:  bort  med  dem. 
Vara  barn  de  annu  aga 

i  sin  stygga  list  och  vald, 

men,  trots  allt,  var  frihetslangtan 

ar  och  blir  val  aldrig  said. 

Over  julenattens  himmel 

manga  granna  stjarnor  ga. 

Men  den  stjarnan  lyser  vackrast, 

som  vart  hjarta  onskar  na. 

Det  ar  den,  som  stror  sitt  skimmer 

mot  den  vag,  dar  frihet  bor, 

frihet,  frihet,  at  oss  alia, 

bror  och  syster,  far  och  mor. 

Victor  Arendorff. 

DITT  MANSKOVARDE. 

Mel. :    Av  allt  vad  jorden  bar. 

Sta  upp  du  modans  son, 

som  lyckan  rovats  fran. 

Din  manskoratt  man  stal,  • 

da  man  med  fagert  tal 

i  nattens  svarta  garn  dig  snarde. 

Du  arme  proletar, 

sta  upp.  •  Dig  kanna  lar 
ditt  manskovarde,  ditt  manskovarde. 

Nar  under  okets  tvang, 

du  tralat   dagen  lang 

och  helgmalstimman  slar, 
du  kanske  hungrig  gar 

att  slumra  pa  ditt  harda  »gardc»-. 

En   manskligare  lott 

du  kunde  fa  om  «blott 

du  kanna  larde,  ditt  manskovarde. 



Du  skulle  slippa  da 

att  se  hos  dina  sma 

den  tarbegjutna  blick 

som  djupt  till  hjartat  gick, 

nar  brod  forgaves  de  begarde. 

Ja,    denna    grymma  lott 

ej  vore  din,  om  blott, 

du  kanna  larde,  ditt  manskovarde. 

De  rike  hanfullt  le, 

&t  dig,  nar  dig  de  se 

uti    din    slitna  rock, 

och    deras  lyx  *  andock 

du  skapat  liksom  varje  varde. 

Du    gav    dem  overflod 

och  levde   sjalv  i  nod, 

da  de  fortarde,   ditt  manskovarde. 

O,   du   till   sjal  och  kropp 

utplundrade,  sta  opp, 

trad  in   uti   var  har 

och  bliv  en  kampe  dar! 

Vad  vara  fader  blygt  begarde 

man  nekade  helt  frackt, 

men   —    kom    sa    ga    vi  kackt! 

Vi  trotsa  svardet,  for  mansko  varde  t 

NI  FOLLO  SOM  OFFER... 

De  ryska  revolutionarernas  sorgmarsch. 

Mel. :  Medborgarsangen. 

Ni  folio  som  offer  i  mordande  strid 

av  .karlek  till  folket  ni  folio. 

Ni  gavo  det  allt  vad  ni  kunde  darvid, 

allt,    allt,    vad   ni  heligast  hollo. 

Och  redde   en  hansynslos  dom  eder  grav 

i    fuktiga  fangelsegropar, 

bland   bojornas   skrammel  ni  halsades  av 

ett  hanrop  fran  bodlarnas  hopar. 

Despoten   i  slottet  vid  bagarens  rand 

sin   oro   i   vinerna  dranker, 

men  odet  sen  lange  sin  hotande  hand 

mot  skalvande  murarna  sanker. 

Det  kommer  en  morgon,  da  folken  har  natt 

den  frihet,  den  kraft  som  ni  anar, 

farval  da,  kamrater,  som  modigt  ha  gatt, 

er  skona,  er  harliga  bana. 

Se  kampar  beredda  att  offra  sitt  blod 

er   folja   bestandigt    i  sparen. 

Farval  da  kamrater  som  gingo  med  mod 

framat   mot  den  gryende  varen. 

Ni  folio  som  offer    i  mordande  strid 

av   karlek  till  folket  ni  folio, 

ni  gavo  det  allt  vad  ni  kunde  darvid, 

an$  allt  vad  ni  heligast  hollo. 

STRIDSSANG. 

»Warsjawjanka. 

Oss   alia  unga,  som  langta  och  strida, 

Oss  vantar  handlingen,  som  kraver  mer  an  mod. 

Oss    skankes   lyckan    att    offra   och  lida, 

Do   for   den  tro,    som  broder  helgat   med  blod. 

Ja,   hor  hur  den  brusar,  hor  hur  den  dinar, 

.  Stormen,  som  badar  oss  frihetens  var. 

Det    ar    de    unga  bland  folken  som  sjunga 

Jublande  hymn  att   adel  strid  forestar. 

En  gang  nar  vi  alia  unga  aro  gomda 

Djupt  under  tuvorna  dar  fejden  hetast  stod, 

Skall    vara    handlingar  ej  vara  glomda 

Av  framtidsfolket,  som  ar  barn  av  vart  blod. 

Ja,  ungdom  ar  livets  harliga  vartid, 

Ungdom  forpliktar  mot  kommande  ar. 

Vi    alia  unga    i    kampen  vi  sjunga.  , 

Hanforda,    starka   mot   vart    ode   vi  gar. 
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VAD   VI  VILL. 

Mel.:    »Rainbow».  Popular  twostep. 

Arbetets   folk   i   alia  land,    forenen  er 

Uti   en   ring  kring  jordens  rund, 

En  union,  ett  varldsforbund, 

Att   sla   fortrycket  ned   i  grund. 

Du  ar  blind,  om  du  ej  klart  forstar  och  ser, 

Att  bade  makt  och  ratt  ar  var, 

Att  fienden  da  ej  formar 

Vart  anlopp   trotsa  mer. 

Trad  in  i  leden,  ni  loneslavar, 

T  roget  hand  i  hand . 

Knyt  ett  brodersband 

Mellan   alia  land! 

Men  vagen  in  i  frihetslandet  heter  organisation 

I  en  enda  valdig  union. 

Kom  med  kamrat,  kom  med,  envar  i  arbetsblus, 

Fran  stormigt  hav  och  kvav  fabrik, 

Fran  ruskig  grand  och  grann  butik. 

Var  maning  folj,  vart  hopp  ej  svik! 

Och  du  kvinna,  som  stravar  i  de  rikas  hus 

For  ringa  Ion  och  ingenting 

Ga  med  uti  var  syskonring 

Vid   frihetssangens   brus!  Refr. 

Arbetare  fran  hytta,  smedja,  gjuteri 

Fran   dammig  gruva,   soligt  tak, 

Vid  heta  fyrar  och  motorspak, 

Kom,  gor  med  oss  gemensam  sak! 

Man  fran  sjo,   fran  skog  och  fran  all  industri 

Och  kvinnor  uti  grottes  kvarn, 

Avgrundens  folk,  arbetets  barn 

Till  striden  kalla  vi.  Refr. 

Joe  Hill. 


